
Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 15. september 2022. kl. 18-21. 
 

Mødeleder:  Stig  
Referent: Sidsel 

Afbud: Anders M, Merete, Marlene deltog ikke i pkt. 1 – 3.  

Dagsordenspunkt  bemærkninger 
Pkt. 1: Sang Nina vælger en sang. 

”I am photographer” 
 

Pkt. 2: Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17/8 
Referatet blev godkendt.  
 

Pkt. 3: 
Skolekredsmøder 

Med udgangspunkt i formuleringen om skolekredsmøde på hjemmesiden 
https://www.odense-friskole.dk/vaerdigrundlag/ taler vi om vigtigheden af 
skolekredsmøderne.  
 
Vi er optagede af, hvordan vi får flere forældre til at være nysgerrige på, prioritere 
og deltage i skolekredsmøderne. På kommende bestyrelsesmøde taler vi blandt 
andet videre om, hvordan vi evt. kan aktivere kontaktforældrene.  

Pkt. 4: Sociale medier Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 
 

Pkt.5: 
Bestyrelseskursus 

Medlemmer fra bestyrelsen deltager i Friskoleforeningens bestyrelseskursus på 
Glamsbjerg friskole 2. november.  
 
https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-
for-friskolens-bestyrelse_22FS51 
 

Pkt. 6: 
kommunikation 
mellem skole og 
forældre 

Fælles drøftelse af, hvordan kommunikationen mellem skole og hjem fungerer. 
Informationer om skolehverdagen deles på mange forskellige måder på Intra 
(kalender/opslagstavle/lektiebog/beskeder), dette kan opleves svært at navigere i.  
Vi fastholder, at al kommunikation mellem skole og hjem foregår på Intra.   
Vi ønsker et fortsat fokus på, hvordan Intra bruges i kommunikationen.  
 

Pkt. 7: 
Budget/Økonomi 

Thomas gennemgik status på budget og økonomi.  
D. 5.9. var ”Tælledag” og vi har 532 elever. Dette elev-tal udgør grundlaget for 
beregning af statstilskuddet for indeværende skoleår.  
 

Pkt. 8: Takst for 
Skolepenge 

Med baggrund i forventning til generelle prisstigninger, de stigende energipriser 
samt en forventet fastholdelse af det nuværende niveau for koblingsprocent i den 
kommende finanslov, samt at skolens økonomi generelt er solid nok til at kunne 
bære eventuelle øvrige ændringer i de økonomiske forudsætninger, hæves 
taksten for skolepenge med 3% for skoleåret 2023/24.  
 
Stigningen træder i kraft pr. 1.8.2023. 
 

Pkt. 9: Status på 
Byggeri/Renovering 

Thomas orienterer om, hvor vi er i processen. Plan for løbende renovering af 
skolens eksisterende bygninger udarbejdes og samtidig er vi optaget af, hvilke 
muligheder vi har for nybyg. Arkitekt og rådgivende ingeniør er fortsat med i 
processen.  



 
Pkt. 10: Orientering 
fra medarbejdere 

Hverdagen kører og der er fortsat positiv stemning i hele huset. Mange projekter 
er kommet i gang og vi arbejder i gode processer med bl.a. morgensang og 
elevinddragelse i afvikling af morgensang.  
 
 

Pkt. 11: Orientering 
fra ledelsen 

Nye møbler i indskolingshusets fællesområder er ankommet. Børnene har taget 
godt imod.  
Mange efterårsaktiviteter er ved at blive planlagt og vi vægter fortsat 
fællesskabende aktiviteter.  
  
NAFSI – akrobater fra Nairobi, Kenya kommer på besøg, mandag d. 19.9 og er med 
i undervisningen i forskellige klasser i løbet af hele dagen.  
 
Invitation til skolekredsmøde med Steen Hildebrandt d. 26.10 sendes snarest ud til 
alle forældre.  
 
Etablering af samarbejdsudvalg er i proces.  
 
Inger Bergeon fra Valgmenigheden har været på besøg og vi har talt om forskellige 
samarbejdsmuligheder.  
 
Vi arbejder på at få nedsat samarbejdsudvalg.  

Evt.  Forslag om, at pædagogerne i 5.kl deltager i skole/hjem-samtaler nu, hvor så 
mange børn går i Klub.  
Forslag om, at forældremødet i ældste klasser planlægges med længere tid – en 
time er langt fra nok. EVT. UUO-vejledning på et andet møde.  
 

 
 


